
Antes de qualquer procedimento ligue 193 e

acione o Corpo de Bombeiros.

DICAS DE SEGURANÇA EM ELEVADORES

O elevador é uma máquina de transporte
extremamente útil, mas seu uso requer cuidados
para evitar acidentes, que muitas vezes são fatais.

O que você não deve fazer:

- Puxar a porta do pavimento sem a presença da
cabine no andar;
- Apressar o fechamento das portas;
- Apertar várias vezes o botão de chamada;
- Chamar vários elevadores ao mesmo tempo;
- Fumar dentro do elevador;
- Fazer movimentos bruscos dentro do elevador;
- Lotar o elevador com o peso acima do permitido;
- Bloquear o fechamento das portas com objetos.

- Não acionar os botões desnecessariamente;
- Não dar pulos ou fazer movimentos bruscos
dentro da cabine;
- Nunca colocar as mãos na porta;
- Não entrar primeiro no elevador, assim que a
porta se abre;
- Exija do responsável pelo prédio que o acesso à
porta do elevador seja bloqueado quando ele
estiver em reparos ou revisão técnica.

Em caso de incêndio:

Se o elevador parar entre andares, os 
ocupantes devem:

- Manter a calma, pois o perigo não é iminente;
- Acionar o botão de alarme e/ou utilizar o
interfone para pedir ajuda;
- Solicitar que chamem o zelador e, se
necessário, a empresa conservadora ou o Corpo
de Bombeiros (disque 193);
- Aguardar com calma.

Os usuários confiam suas vidas nos elevadores e
não se esqueça que você, gestor de
empreendimentos, também já que muitas vezes
temos que utiliza-lo várias vezes por dia. O
investimento em segurança de um elevador é
baixo e podem evitar problemas maiores,
pergunte a sua empresa de manutenção e
pergunte sobre o treinamento de sua equipe
para os diversos tipos de situação que podem
ocorrer e formas de prever danos.

Segurança no trabalho é atitude e
responsabilidade.
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E L E V A D O R E S

As crianças
devem usar o
elevador com
segurança. O
elevador não é
lugar de
brincadeiras,
portanto oriente
as crianças para

- Não utilize os
elevadores;
- O abandono do
edifício deve ser feito
pelas escadas,
obedecendo ao plano

de abandono.


